Van: Berg, Ellen van den <Ellen.van.den.Berg@stichtsevecht.nl>
Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 16:25
Aan: 'Wilke Sloesarwij' <Wilke.Sloesarwij@abrona.nl>
CC: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>; Dijk, Maarten van
<Maarten.van.Dijk@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: RE: Vragen n.a.v. commissie sociaal domein /subsidieprogramma
Geachte mevrouw Sloesarwij,
Hieronder het antwoord op uw vragen:
Momenteel wordt er gewerkt aan de invulling van het dienstverleningsmodel waarbij er een
afwegingskader wordt opgesteld voor subsidie of inkoop. De invulling hiervan is leidend voor het
subsidiebeleid omdat dat bepalend is in de keuze voor welk type relatie wij aan willen gaan met
partijen in het veld (subsidierelatie versus inkooprelatie).
Op 14 februari zijn alle organisaties door het subsidiebureau middels een mail geïnformeerd over
verlenging, op die mail zijn bij het subsidiebureau geen inhoudelijke reacties ontvangen. Er is wel via
de griffie een brief gestuurd aan de Raad uit naam van de bibliotheek en Welzijn Stichtse Vecht.
Met vriendelijke groet,
Ellen van den Berg
Beleidsadviseur Jeugd
ellen.van.den.berg@stichtsevecht.nl
T 0346 25 45 38 M 06 58 07 62 17
Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen

Nu abonneren op onze nieuwsbrief

Van: Wilke Sloesarwij <Wilke.Sloesarwij@abrona.nl>
Verzonden: maandag 11 maart 2019 10:39
Aan: Berg, Ellen van den <Ellen.van.den.Berg@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: Vragen n.a.v. commissie sociaal domein /subsidieprogramma
Beste mevrouw van den Berg,
Dinsdag zal het voorstel besproken worden om het subsidieprogramma te verlengen met een jaar.
Naar aanleiding van dit voorstel heeft de fractie CU/SGP een aantal vragen die ik graag aan u voorleg.
-

-

In het voorstel wordt aangegeven dat om te komen tot een passend subsidieprogramma het
van belang is om duidelijk te hebben wat de invulling gaat worden van het
dienstverleningsmodel. Waarom is dit een voorwaarde voor het subsidiebeleid. Het ontgaat
ons waarom het dienstverleningsmodel eerst op orde moet zijn.
Heeft u zicht op de consequenties die verlening van het beleid heeft op organisaties die
(deels)afhankelijk zijn van een subsidie? Hoe wordt hier rekening mee gehouden in 2019?

Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,
Wilke Sloesarwij
06-46194514

